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סופ”ש

הומור - אותי זה מצחיק
5-7.9.2019 | מלון גולדן קראון, נצרת

 16:00-15:00
הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים

17:00  הרצאה: הומור וסאטירה בזמר הישראלי 
מה קרה כאשר גוליית והגברת עם הסלים 

נשארו בארץ? גם אם עובדים עלינו, 
בסופו של דבר, המנגינה היא שקובעת.  
מרצה: ד"ר אסנת גולדפרב-ארזואן, 

חוקרת הזמר הישראלי, 
מרצה ומדריכת טיולי מוסיקה בעולם

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: יוסי בנאי - שיר, סיפור וגעגוע
מופע מחווה לגדול אמני ישראל, מסע קומי ומוסיקלי בשפע 

האינסופי של שירים ומערכונים, בעיבודים חדשים וייחודיים.
בהשתתפות: השחקנים איציק כהן, מעין גולדברג

גיטרות וקולות: אדם טל | קונטרבס: גלעד אפרת 
צ'לו: הילה אפשטיין | ניהול מוסיקלי: אייל חביב 

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה ומפנקת 

10:00  הרצאה: "צחוק, צחוק, אבל ברצינות" 
מה גורם למישהו להיות מצחיק? כיצד להשתמש בהומור בצורה 
נכונה ולשפר את איכות החיים באמצעות צחוק והומור? מגוון 
היבטים הומוריסטיים מעשיים בהרצאה קלילה ומצחיקה על... הומור. 

מרצה: שי גלבר, חוקר הומור, סופר ומרצה

11:45  הרצאה: 
שמעון דז'יגן - גיבור הסאטירה היהודית   

ההרצאה תוקדש לחייו וליצירתו של הפנומן שמעון דז'יגן, כולל 
הקמתו והתפרקותו של הצמד "דזשיגאן-שומאכער-רעוויו-טעאטער". 
נכיר את ספרו "דער כוח פון יידישן הומאר" ונבין את יסודות אמנותו 

בליווי הקרנת קטעים מהופעותיו.
מרצה: ד"ר מרדכי יושקובסקי, חוקר תרבות היידיש

16:00-13:00  -  הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון
17:00-16:00  -  קפה ומאפה 

17:00  הרצאה: 
"מה הוא קופץ?" - אריק איינשטיין וחבורת לול    

מפגש נוסטלגי מלא הומור ומוסיקה שיוקדש לזמר והשחקן אריק 
איינשטיין. על השירים והמערכונים מ"לול", שיתופי הפעולה עם 
אורי זוהר, שלום חנוך וצבי שיסל בסרטים "שבלול", "מציצים", 

"כבלים" ואחרים שהפכו לאבני דרך בתרבות הישראלית. 
מרצה: אלון גור אריה, במאי ותסריטאי

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00   מופע: דטנר על הגג
נתן דטנר, בערב מרגש המוקדש לפסיפס חייו: 
בית ילדותו, החינוך הדתי, הישראליות הצברית, 
הבוהמה התל אביבית ועולם התיאטרון הקסום 
שהוא כל חייו. הומור יהודי שזור בשירים מתוך 

"כנר על הגג", "גבירתי הנאווה", ובשירים 
ישראלים בערב מצחיק ומרגש. 

9:30-7:00  ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: להצחיק זה לא צחוק
רחלה וייס, כוכבת סדרת הדוקו "משברי גיל", גדלה כחרדית ועבדה 
כמזכירה מתוסכלת במשך 30 שנה, עד שבגיל 50 החליטה להפוך 
לסטנדאפיסטית. בהרצאה היא מספרת באופן מרגש ומלא הומור על 
המהפך ואיך התגברה על כל ההתנגדויות בדרך להגשמת חלומה. 

מרצה: רחלה וייס, סטנדאפיסטית

12:15  מופע: המצב הנוכחי 
מופע הומור סאטירי בהשראת התכנית המיתולוגית 
"ניקוי ראש" עם היוצרים המקוריים של התכנית: 
המנהל המוסיקלי של "ניקוי ראש"- רוני וייס, 
כותב המערכונים של "ניקוי ראש"- אפרים סידון 

וכוכב התכנית: טוביה צפיר.

סוף שבוע של הומור בו נצחק על העולם ובעיקר על עצמנו. 
צוחקים בקולנוע, ברדיו, בטלויזיה ובמוסיקה, בהוויה היהודית ובחברה הישראלית. 

משלום עליכם ועד הגששים, מיוסי בנאי, "ניקוי ראש" ועד אריק איינשטיין וחבורת לול.
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